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XVIII Niedziela zwykła – 31 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Trwamy w duchowej łączności z młodzieżą całego świata, która zebrała się w
Krakowie na spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Uczestniczy w tych Światowych
Dniach Młodzieży także kilkadziesiąt osób z naszej parafii, razem z o. Radomiłem i
o. Emanuelem. Módlmy się, aby owoce tych dni były dla świata błogosławione.
2. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. Zachęcamy do
uczestnictwa w tych nabożeństwach, by obficie czerpać ze źródła Bożych łask. Także w
I środę odmówimy różaniec przed figurą Matki Bożej Skalnej z Kalabrii. W piątek
odwiedzimy chorych.
3. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 W poniedziałek – św. Alfonsa Marii Liguoriego
 we Wtorek – święto N.M.P. Anielskiej z Porcjunkuli, związane z możliwością
uzyskania odpustu zupełnego, który wyprosił dla nas św. Franciszek z Asyżu,
dokładnie 800 lat temu. Nasz kościół jest dodatkowo wyróżniony, gdyż właśnie z
Porcjunkuli otrzymaliśmy kamień węgielny pod budowę świątyni (ten kamień
jest wmurowany pod chórem). Aby zyskać odpust zupełny należy nawiedzić
kościół oraz spełnić podstawowe warunki: być w stanie łaski uświęcającej lub
skorzystać ze spowiedzi i odmówić „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz
dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W naszym kościele Msze św. z
kazaniem będą o godz. 7 i 18 oraz dodatkowa o godz. 20.00. Spowiedź podczas
każdej mszy św. Zachęcamy do skorzystania z łaski odpustu.
 w czwartek, obchodzimy wspomnienie św. Jana Vianneya, patrona proboszczów
 w sobotę – święto Przemienienia Pańskiego.
4. Za tydzień I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 9 zmiana tajemnic różańcowych.
5. W następną niedzielę 7 sierpnia będziemy gościć w naszej parafii propagatora kultu
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, p. Marka Kędziorka, który przybliży nam nauczanie
świętego Kapłana. Po każdej Mszy Św. będzie można nabyć komplet płyt z kazaniami
ks. Jerzego.
6. Jutro rozpoczyna się miesiąc Sierpień, miesiąc Maryjny, a także czas wysiłku na rzecz
trzeźwości naszego Narodu. Zachęcamy do podejmowania wysiłku dobrowolnej
abstynencji, aby swoim wyrzeczeniem pomóc innym.
7. Przypominamy i zachęcamy do uczestnictwa we wrześniowej pielgrzymce do
Częstochowy, połączonej z nawiedzeniem sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach, następnie sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej oraz Matki
Bożej Leśniowskiej w Żarkach. Koszt całej pielgrzymki 150 zł. Pielgrzymka będzie
miała miejsce 9 i 10 września (piątek, sobota). Dokładny program jest wywieszony na
tablicy ogłoszeń. Chętni mogą się zgłaszać do pań przy stoliku z gazetami.
8. W ostatnim tygodniu zmarł w naszej parafii ś.p. Gustaw Trębacz. Pogrzeb w
poniedziałek o godz. 13.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...
9. Na zakończenie pomódlmy się do św. Michała Archanioła.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce ...

